Munkatársak közös, rövid távú képzése Magyarországon
Common and short term training of colleagues in Hungary
2019. április 11-16.
April 11-16 2019

Találkozó helyszíne:
Találkozó résztvevői:

Venue:
Participants:

Magyarország, 3524 Miskolc, Hajós utca 5.
Magyarország, 3524 Miskolc, Pattantyús utca 2.
1. Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részéről 24 fő
2. Szkola Podstawowa nr 37 im. Karola Grzesika részéről 10 fő
3. Escola Básica António Fogaça részéről 12 fő
5 Hajós Street, 3524 Miskolc, Hungary
2 Pattantyús Street, 3524 Miskolc, Hungary
1. 24 teachers of Avastetoi Primary School and School of Basic Arts
2. 10 teachers of Szkola Podstawowa nr 37 im. Karola Grzesika
3. 12 teachers of Escola Básica António Fogaça
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Előzetes tevékenység
 Nyelvi felkészülés
 Magyarország kultúrájának megismerése.
 Magyarország szociokulturális háttérének megismerése.
Preliminary activity
 Language preparation.
 Learning about the Hungarian culture.
 Learning about the social-cultural background of Hungary.
1. Ismerkedés az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolájaval, intézmény megtekintése, bemutatása. Ismerkedés az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával.
1. Sharing information about the Avastetoi Primary School and School of Basic Arts, visiting the institute. Getting acquainted with the
Avastetoi Primary School and School of Basic Arts.
2. Műhelymunka:
Az első részben megismerkedtek a jelenlévők a helyi intézménnyel, bepillantást kaptak az itt folyó oktató-nevelő munkába. Megtekintették
az iskolák közvetlen és tágabb környezetét. Az intézmény felépítését, struktúráját, a helyi oktatás specifikumait megismték. Tájékozódtak
a fenntartói és a finanszírozási módokról, egyezőségekről, különbözőségekről.
Az általános bemutatkozás és a tájékozódás után a szakmai program az alábbiak szerint alakult:
 Szakmai ismertető előadás a jó gyakorlattal kapcsolatosan: hogyan épül fel prevencióra alapozva, komplex módon, a motivációt, a
projekthetek beiktatását valamint a művészetoktatás rendszerét kihasználva a munkánk a lemorzsolódással kapcsolatosan.
 Bemutatkozó műsor megtekintése.
 Óralátogatások előre kijelölt tanítási órákon az előre beosztott szakmai csoportokban, minél szélesebb korosztályi megosztásban: 612 évesek osztályaiban. Részvétel a művészeti foglalkozásokon, abba bekapcsolódás.
 2* 3 tanítási óra időtartamban 7 tanóra, valamint tanórán kívüli tevékenység megtekintése.
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 Látogatás az Avastetői Óvoda Leszih Úti Tagóvodájába. Az óvodai rendszer tanulmányozása, csoportszobák megtekintése.
Foglalkozások, kezdeményezések rendszere a magyar óvodai nevelésben.
 Természettudományi projekt záró rendezvényén részvétel.
 Személyes konzultáció, óra értékelése a szakmai csoportokon belül.
2. Workshops:
In the first part, the participants get acquainted with the local institute and gather information about the ongoing teaching and educational
work. They inspect the closer and further environment of thee schools. They get acquainted with the establishment and the structure of
the institutes and the features of the local education. They collect information about the financial methods of the management, about the
similarities and differences compared with their own institutes.
After the general introduction and information the professional programme continues as follows:
 A professional presentation in connection with good practices: how our work with regard to dropping out is built up in complexity
based on prevention inserting motivation and project weeks and making good use of the system of teaching arts.
 Watching and introduction programme.
 Visiting lessons in previously selected classes in predetermined professional groups, in broad age groups, in classes of 6-12-yearold schoolchildren. taking part and joining art activities.
 2* in the period of 3 hours in 7 contact lessons as well as visiting extracurricular activities.
 Visit to the affiliate kindergarten of Avastetoi Kindergarten. Studying the system of kindergartens, visiting the rooms for the
groups. The system of Initiatives and activities in kindergarten Education in Hungary.
 The closing event of a science project.
 Personal consultation and evaluation of the lessons within the professional groups.
3. A projekttel kapcsolatos teendők egyeztetése:
 Munkanaplók kitöltése
 Fényképes beszámolók
 Dokumentumok aláírása
 A következő két utazás időpontjának egyeztetése.
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3. Setting the tasks in connection with the project:
 Filling in the work diaries
 Reports with photographs
 Signing the documents
 Agreement on the dates of the next two trips.
4. Szabadidős program:
 Avas városrész és Tapolca megismerése
 Miskolc belvárosának megismerése
 Lillafüred megismerése
 Városlátogatás Budapesten, Magyarország fővárosában – egész napos szabadidős program. Autóbuszos és vízibuszos városnézés.
4. Free time activity:
 exploring the Avas area of the town and Tapolca
 exploring the downtown of Miskolc
 exploring Lillafüred
 Sightseeing tour of Budapest, the capital of Hungary – one-day long program. Sightseeing by bus and river ride bus.
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